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• Prekių įsigijimas iš ES

• Prekių tiekimas į ES

• Trikampė prekyba

• Prekių tiekimo į ES deklaravimas

• Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis (i. SAF)

• Teisės aktai



3

Prekių įsigijimas iš ES 

PVMĮ 4-1 str. 1 dalis

• Prekių įsigijimu iš kitos valstybės narės už atlygį 
laikomas teisės disponuoti prekėmis, kurias tiekėjas, 
pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis 
atgabena į kitą valstybę narę negu ta, kurioje 
prasidėjo jų gabenimas, įgijimas, kai įsigyjantis 
asmuo pagal sandorio sąlygas gali disponuoti 
prekėmis kaip jų savininkas.
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Prekių įsigijimas iš ES 

PVMĮ 4-1 str. 1 dalis

Pavyzdžiai

Lietuvos PVM mokėtojas įsigyja prekių iš Prancūzijos 
PVM mokėtojo. Prekes pirkėjas atsigabena į Lietuvą. 
Laikoma, jog tai prekių įsigijimas iš kitos valstybės 
narės. 

• Lietuvos PVM mokėtojas iš Amerikoje registruotos 
įmonės įsigyja prekių, kurios yra Vokietijoje. Prekes 
pirkėjo užsakymu į Lietuvą atgabena Latvijos vežėjas. 
Atgabentos prekės Lietuvos PVM mokėtojui –
įsigijimas iš kitos valstybės narės.
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Prekių įsigijimas iš ES 

PVMĮ 4-1 str. 2 dalis

• Kai juridinis asmuo, kuris nėra apmokestinamasis 

asmuo, įsigyja iš trečiosios teritorijos arba trečiosios 

valstybės atgabenamas prekes ir šias prekes šis 

asmuo importuoja kitoje valstybėje narėje negu ta, 

kurioje baigiasi jų gabenimas, laikoma, kad šias prekes 

šis juridinis asmuo įsigijo iš tos valstybės narės, kurioje 

jos buvo importuotos.



6

Prekių įsigijimas iš ES 

PVMĮ 4-1 str. 2 dalis

Pavyzdys

Biudžetinė įstaiga iš Taivano įsigyja kompiuterinę 

techniką. Technika importuojama į Lenkiją. 

Biudžetinei įstaigai atsivežus prekes į Lietuvą, tai bus 

prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės.
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Prekių įsigijimas iš ES 

PVMĮ 4-1 str. 3 dalis

• Prekių įsigijimu iš kitos valstybės narės už atlygį taip 

pat laikomas apmokestinamojo asmens 

disponuojamų prekių įsivežimas iš vienos valstybės 

narės verslo tikslais į kitą valstybę narę, kai prekes 

taip įsiveža pats apmokestinamasis asmuo ar jo 

užsakymu kitas asmuo, išskyrus atvejus, kai 

įsivežimas atitinka PVMĮ 5–1 str. 2 dalies sąlygas.



8

Prekių įsigijimas iš ES 

PVMĮ 4-1 str. 3 dalis

Pavyzdys

Lietuvos įmonė, įsiregistravusi PVM mokėtoja tiek 

Lietuvoje, tiek Lenkijoje, perveža jai priklausančias 

prekes iš Lenkijos į Lietuvą. 

Lietuvos įmonei, PVM mokėtojai, savo prekių 

įvežimas iš Lenkijos į Lietuvą – prekių įsigijimas iš 

kitos valstybės narės.



Prekių įsigijimas iš ES 

PVMĮ  4-1 str. 5 dalis

Prekių įsigijimu iš kitos valstybės narės už atlygį taip 

pat laikomas prekių atgabenimas ir perdavimas pagal 

nuomos ar kitą sutartį, kuri numato atlyginimo už 

perduodamas prekes atidėjimą ir (arba) atlyginimą 

dalimis, jeigu pagal sandorio sąlygas asmeniui, kuriam 

prekės perduotos, arba  trečiajai šaliai  perduodama 

didžioji dalis rizikos ir naudos, susijusios su turto 

nuosavybe, ir numatytas turto nuosavybės perdavimas.
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Prekių įsigijimas iš ES 

PVMĮ  4-1 str. 5 dalis

Pavyzdys

Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, iš Lenkijos PVM 

mokėtojo pagal sutartį, kuri numato atlyginimo už 

perduodamas prekes atidėjimą ir nuosavybės 

perdavimą galutinai atsiskaičius už prekes, įsigijo 

įrengimų, kurie atgabenami į Lietuvą. Lietuvos įmonei 

tai bus įrengimų įsigijimas iš Lenkijos.
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Prekių įsigijimas iš ES

PVMĮ 4-1 str. 6 dalis (konsignacinė prekyba)

Tais atvejais, kai prekės iš kitos valstybės narės yra 
atgabenamos PVM mokėtojui, kuriam pagal sandorio 
sąlygas numatytas prekių nuosavybės perdavimas ne 
vėliau kaip po 12 mėnesių, o prekės yra padedamos 
saugoti į šiam PVM mokėtojui nuosavybės teise 
priklausančius ar kitais teisėtais pagrindais naudojamus 
sandėlius ar kitas patalpas ir jis vienintelis naudos šias 
prekes savo ekonominėje veikloje, toks prekių 
atgabenimas laikomas šio PVM mokėtojo prekių įsigijimu 
už atlygį. 
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Prekių įsigijimas iš ES

LIETUVOS  PIRKĖJAS, 

PVM MOKĖTOJAS

VOKIETIJOS TIEKĖJAS, 

PVM MOKĖTOJAS

TIEKIMAS

GABENIMAS

Lietuvos pirkėjas FR0600 deklaruoja:

21  lauk. – prekių apmokestinamoji vertė (43 500)

25  lauk. – pirkimo PVM (9 135)

34  lauk. – pardavimo PVM (9 135)

35  lauk. – atskaitomas pirkimo PVM (9 135)

Pagal konsignacinės prekybos sutartį 2017 m. sausio mėn. 
Vokietijos PVM mokėtojas įvežė į Lietuvą prekių už 43 500 Eur (be 
PVM). Šios prekės padėtos saugoti į LT pirkėjo sandėlį. Pirkėjas 
įsipareigoja saugoti šias prekes ir ne vėliau kaip per 12 mėn. jas 
parduoti.
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Prekių įsigijimas iš ES 

PVMĮ 3 str. 2 dalis

• PVM objektas yra prekių įsigijimas už atlygį iš kitos 
valstybės narės įsiregistravusio  ar neįsiregistravusio, 
tačiau privalančio įsiregistruoti PVM mokėtoju, 
apmokestinamojo asmens, kuris vykdo savo ekonominę 
veiklą, jeigu pagal PVMĮ nuostatas įsigijimas laikomas 
įvykusiu šalies teritorijoje.

• Naujų transporto priemonių įsigijimui ir akcizais 
apmokestinamų prekių įsigijimui taikomos kitos 
taisyklės.
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Prekių įsigijimas iš ES

Prekių įsigijimo vieta

PVMĮ 12-2 straipsnis

Laikoma, kad prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės 

įvyko šalies teritorijoje, kai įsigyjamų prekių 

gabenimas baigėsi šalies teritorijoje.
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Prekių įsigijimas iš ES 

Prekių įsigijimo vieta

PVMĮ 12-2 straipsnis

Pavyzdys

Lietuvos PVM mokėtojas iš Vokietijos PVM mokėtojo 

įsigijo buitinės technikos, kurią į Lietuvą Vokietijos PVM 

mokėtojo užsakymu atgabeno Latvijos vežėjas. 

Buitinės technikos įsigijimo iš kitos valstybės narės 

vieta – Lietuva.
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Prekių įsigijimas iš ES

LIETUVOS  PIRKĖJAS, 

PVM MOKĖTOJAS

LENKIJOS TIEKĖJAS, 

PVM MOKĖTOJAS

TIEKIMAS

GABENIMAS

Taiko 0 proc. PVM tarifą

FR0600:

21  lauk. – prekių apmokestinamoji vertė (10 000)

25  lauk. – pirkimo PVM (2 100)

34  lauk. – pardavimo PVM (2 100)

35  lauk. – atskaitomas pirkimo PVM (2 100)

Įsigyta prekių, kurių apmokestinamoji vertė 10 000 eurų. Tiekėjas 

pritaikė 0 proc. PVM tarifą. Prekės atgabenamos į Lietuvą, jos 

skirtos parduoti su PVM.
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Prekių įsigijimas iš ES 

Prievolė apskaičiuoti įsigytų prekių PVM

• Lietuvos Respublikos juridiniams, fiziniams 

asmenims, vykdantiems bet kokio pobūdžio 

ekonominę veiklą, juridiniams asmenims, kurie nėra 

apmokestinamieji asmenys ir neprivalo registruotis 

PVM mokėtojais pagal PVMĮ 71 arba 72 straipsnius, 

– už įsigyjamas iš kitos valstybės narės prekes 

prievolė skaičiuoti  PVM ir mokėti į biudžetą 

atsiranda, kai  prekių įsigyjama daugiau nei nurodyta 

PVMĮ 71-1 straipsnyje (14 000 eurų).
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Prekių įsigijimas iš ES

LIETUVOS  PIRKĖJAS, 

NE PVM MOKĖTOJAS

LENKIJOS TIEKĖJAS, 

PVM MOKĖTOJAS

TIEKIMAS

GABENIMAS

Taiko „lenkišką“

PVM tarifą

Jeigu įsigytų prekių vertė per kalendorinius

metus viršija 14 000 eurų, pirkėjas privalo  

nuo įsigytų prekių vertės skaičiuoti 

pardavimo PVM, pateikti formą FR0608.

Atsiranda prievolė registruotis PVM 

mokėtoju. 
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Prekių įsigijimas iš ES 

Prekių įsigijimo vieta
PVMĮ 12-2 straipsnis

Laikoma, kad prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės 

įvyko šalies teritorijoje ir tuo atveju, kai prekes įsigyjantis 

asmuo yra LR registruotas PVM mokėtojas, jo PVM 

mokėtojo kodas buvo nurodytas įsigyjant prekes ir šios 

prekės išgabenamos iš vienos valstybės narės į kitą 

valstybę narę, nebent  įrodoma, kad PVM buvo 

sumokėtas toje valstybėje narėje, kurioje baigėsi šių 

prekių gabenimas. Taikoma „rezervo“ taisyklė.

Išskyrus trikampės prekybos atvejį, kai Lietuvos PVM 

mokėtojas – tarpininkaujantis asmuo.
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Prekių įsigijimas iš ES

Pavyzdys

Lietuvos PVM mokėtojas už 20 000 eurų įsigijo žemės 

ūkio paskirties prekių iš Vokietijos PVM mokėtojo, nuvežė 

jas tiesiai iš Vokietijos į Latviją ir ten pardavė Latvijos 

ūkininkui, neįsiregistravusiam Latvijoje PVM mokėtoju.

Lietuvos PVM mokėtojas, įsigydamas iš Vokietijos PVM 

mokėtojo  prekių, nurodė savo „lietuvišką“ PVM mokėtojo 

kodą. Vokietijos PVM mokėtojas pritaikė 0 proc. PVM 

tarifą, nes prekės buvo patiektos kitos valstybės narės 

PVM mokėtojui ir išgabentos iš Vokietijos.

Prekių įsigijimo iš Vokietijos vieta – Lietuva.
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Prekių įsigijimas iš ES 

Pavyzdys (tęsinys)

Lietuvos PVM mokėtojas nuo įsigytų iš  Vokietijos prekių 

nesumokėjo PVM Latvijoje. Todėl pagal „rezervo“ taisyklę jis 

turi apskaičiuoti PVM Lietuvoje (20 000 x 21 proc. = 4 200 

eurų), deklaruoti PVM deklaracijoje:

21 lauk.  – prekių  apmokestinamoji vertė (20 000 eurų),

25 lauk.  – prekių pirkimo PVM suma (4 200 eurų), 

34 lauk.  – apskaičiuota pardavimo PVM suma (4 200 eurų).

Atsiranda prievolė sumokėti PVM į biudžetą.
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Prekių įsigijimas iš ES 

LIETUVOS  PIRKĖJAS,  

PVM MOKĖTOJAS

LENKIJOS TIEKĖJAS, NE 

PVM MOKĖTOJAS

(KURIAM NĖRA 

PRIEVOLĖS 

REGISTRUOTIS PVM 

MOKĖTOJU)

TIEKIMAS

GABENIMAS

PVM deklaracijoje (FR0600)

nedeklaruojama
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Prekių įsigijimas iš ES

Pavyzdys

Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, įsigyja prekių iš 

Belgijos įmonės B, PVM mokėtojos, EXW sąlygomis, 

Lietuvos įmonės A užsakymu transporto įmonė paima 

prekes iš Belgijos ir nuveža į Italiją. Iš Italijos prekės 

bus eksportuojamos į trečią šalį – Lietuvos įmonės A 

pirkėjui. 
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Prekių įsigijimas iš ES

Pavyzdys

• Kadangi įsigyjant prekes iš Belgijos įmonės nurodytas 
LT PVM mokėtojo kodas ir Direktyvos 2006/112/EB 138 
straipsnis, o prekės buvo nugabentos į Italiją, tai toks 
prekių įsigijimas yra PVM objektas Lietuvoje.

• Pagal „rezervo“ taisyklę įmonė turi apskaičiuoti 
pardavimo PVM.

• FR0600 deklaruojama: 21 laukelis – įsigytų prekių 
vertė,

25, 34 laukelis – apskaičiuota PVM suma.

Ši apskaičiuota PVM suma į atskaitą netraukiama
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Prekių įsigijimas iš ES

Pavyzdys (tęsinys)

• Tolesnis prekių tiekimas Italijoje įforminus eksporto 

procedūrą – ne PVM objektas Lietuvoje ir PVM 

neskaičiuojamas.

• FR0600 deklaruojama: 20 laukelis – eksportuotų iš 

Italijos prekių vertė. 

• Įmonė turi turėti dokumentus, įrodančius faktišką 

prekių buvimo vietą tiekimo metu.

• Turi pasidomėti dėl prievolės registruotis PVM 

mokėtoju Italijoje.
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Prekių įsigijimas iš ES 

Apmokestinimo momentas

PVMĮ 14 str. 11 dalis

Prievolė apskaičiuoti PVM už prekių įsigijimą iš kitos 

valstybės narės atsiranda, kai šių prekių tiekėjas išrašo 

PVM sąskaitą faktūrą, bet ne vėliau kaip kito mėnesio, 

einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos,15 

dieną. 

Prekių išgabenimo data laikoma prekių transporto dokumento data (pvz., 

CMR tarptautinio prekių gabenimo važtaraščio data, Bill of lading (prekių 

pakrovimo į laivą) data, Airway bill (prekių pakrovimo į orlaivį) data).
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Prekių įsigijimas iš ES 

Apmokestinimo momentas
PVMĮ 14 str. 11 dalis

Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, įsigyja prekių iš Latvijos įmonės, PVM 

mokėtojos. Latvijos įmonė taiko 0 proc. PVM tarifą.

Pavyzdys
Latvijos tiekėjo sąskaita išrašyta 2015-08-06

CMR data  2015-08-10,  pirkėjas sąskaitą gavo 2015-08-20

Apmokestinimo momentas 2015-08-06

Pavyzdys
CMR data  2015-07-03,  sąskaita gauta 2015-08-26, sąskaitos išrašymo 

data 2015-08-20

Pirkėjas apmokestinimo momentą pasirinko 2015-07-03 (galėjo pasirinkti 

nuo 2015-07-03 iki 2015-08-15),

PVM deklaracijoje (FR0600) deklaravo 2015-07 mėn.
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Prekių įsigijimas iš ES 

Apmokestinamoji vertė

PVMĮ 15 str.13 dalis

• Pirkimo kaina, išskyrus valstybės narės PVM mokėtojo    

apskaičiuotą PVM.

• Kai tiekėjas sutartyje numato, kad prekių transportavimo 

išlaidas kompensuos pirkėjas ir sąskaitoje nurodo 

atskirai prekės apmokestinamąją vertę ir transportavimo 

išlaidas, tai įsigytų prekių pardavimo PVM 

skaičiuojamas nuo prekės ir transportavimo išlaidų 

sumos.
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Prekių įsigijimas iš ES 

PVMĮ 64 str. 3 dalis 

Pirkimo PVM už iš kitos ES valstybės narės įsigyjamas 

prekes į PVM atskaitą gali būti įtrauktas tik tuo atveju, kai 

įsigytų prekių apmokestinamoji vertė ir pardavimo PVM, 

apskaičiuotas už šias prekes, yra deklaruoti šio PVMĮ 

nustatyta tvarka teikiamoje PVM deklaracijoje, o PVM 

mokėtojas turi PVM sąskaitą faktūrą, kuria įformintas 

prekių tiekimas ir kuri atitinka reikalavimus, keliamus 

PVM sąskaitai faktūrai, kuria įforminamas prekių 

tiekimas kitoje valstybėje narėje registruotam PVM 

mokėtojui. 
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Prekių įsigijimas iš ES 

Kada prekių įsigijimas ne PVM objektas 
PVMĮ 3 str. 5 dalis

• Įsigytos prekės, kurių tiekimas apmokestinamas 0 proc. PVM 

tarifu pagal 43, 44, 47 str. (laivai, orlaiviai, atsargos į juos, 

diplomatinėms atstovybės skirtos prekės);

• įsigytos prekės (naudotos prekės, įskaitant transporto 

priemones, meno kūriniai, antikvariniai daiktai), kurių tiekimas 

išgabenimo ES valstybėje buvo apmokestintas taikant maržos 

schemą arba pagal specialias toje valstybėje narėje taikomas 

pereinamąsias nuostatas.

Įsigijimas nedeklaruojamas PVM deklaracijoje FR0600.
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Prekių įsigijimas iš ES 

Atvejai, kai prekių įsigijimas PVM neapmokestinamas

PVMĮ 33-1 straipsnis

Įsigytos prekės, kurių  tiekimas neapmokestinamas 

PVM (PVMĮ IV skyrius) arba apmokestinamas 0 proc. 

PVM tarifu.
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Prekių įsigijimas iš ES 

KRAUJO CENTRAS, 

PVM MOKĖTOJAS

LENKIJOS TIEKĖJAS,  

PVM MOKĖTOJAS

KRAUJAS

GABENIMAS

Kadangi kraujo tiekimas Lietuvoje neapmokestinamas 

PVM, tai toks jo įsigijimas iš Lenkijos 

neapmokestinamas PVM.
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Prekių įsigijimas iš ES 

Atvejai, kai prekių įsigijimas PVM neapmokestinamas

PVMĮ 33-1 str.

• Įsigytos tokios prekės, kurių importas 

neapmokestinamas PVM (PVMĮ 38, 40 str.)
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Prekių įsigijimas iš ES 

Pavyzdys

Lietuvoje PVM mokėtoju įregistruota turizmo firma iš 

Vokietijos įmonės X įsigijo turizmo informacinės 

literatūros. Pagal PVMĮ 40 straipsnio nuostatas 

turizmo informacinė literatūra importo PVM 

neapmokestinama, todėl turizmo firma nuo įsigyjamos 

iš Vokietijos įmonės turizmo informacinės literatūros 

apmokestinamosios vertės PVM neskaičiuoja. 



35

Prekių įsigijimas iš ES 

Atvejai, kai prekių įsigijimas PVM neapmokestinamas
PVMĮ 33-1 straipsnis

Trikampės prekybos atveju, kai tarpininkas prekes iš 

karto patiekia galutiniam pirkėjui ir PVM 

apskaičiuojamas pirkėjo šalyje.
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Prekių įsigijimas iš ES 

LIETUVOS ĮMONĖ B ĮSIGYJA PREKIŲ IŠ ĮMONĖS A IR IŠ KARTO 
PARDUODA ĮMONEI C.

Pagal PVMĮ 12-2 str. 3 d. ne PVM objektas Lietuvoje ir PVM neskaičiuojamas.  

PVM deklaracijoje (FR0600 forma) deklaruojama:

22 lauk. – įsigytų prekių vertė,

20 lauk. – patiektų prekių apmokestinamoji vertė. 

Ataskaitos (FR0564 forma) 14 lauk. deklaruojama patiektų prekių vertė.

LIETUVOS ĮMONĖ
B – tarpininkė,

PVM mokėtoja

VOKIETIJOS ĮMONĖ 
A,

PVM mokėtoja

LENKIJOS ĮMONĖ 
C,

PVM mokėtoja

sąskaita

prekės

sąskaita
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Prekių tiekimas į ES 

PVMĮ 3 straipsnis

PVM objektas Lietuvoje yra prekių tiekimas ir paslaugų 

teikimas, tenkinantis šias sąlygas:

• prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį;

• prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal PVMĮ 

nuostatas vyksta šalies teritorijoje;

• prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis 

asmuo,  vykdydamas savo ekonominę veiklą.
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Prekių tiekimas į ES

Prekių tiekimo vieta

PVMĮ 12 straipsnis

• Jeigu  tiekiamos prekės turi būti gabenamos, 

laikoma, kad prekių  tiekimas  įvyko šalies teritorijoje 

tuo atveju, kai šių prekių gabenimas pirkėjui prasidėjo 

šalies teritorijoje (neatsižvelgiant į tai, kas (prekių 

tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų  užsakymu  trečioji 

šalis)  prekes  gabena). 
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Prekių tiekimas į ES

Prekių tiekimo vieta

• Kai Lietuvos tiekėjai tiekia kitiems Lietuvos asmenims, kitų 
ES valstybių narių ar trečiųjų šalių pirkėjams prekes, kurių 
tiekimo metu (disponavimo teisės perdavimo metu) nėra 
Lietuvoje, tai toks prekių tiekimas nelaikomas įvykusiu 
Lietuvoje ir nėra Lietuvos PVM objektas.

• Šiuo atveju Lietuvos tiekėjas turėtų pasidomėti, ar pagal 
kitos šalies teisės aktus jis neturi registruotis PVM 
mokėtoju toje šalyje.
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Prekių tiekimas į ES 

Prekių tiekimo vieta

Pavyzdys

Lietuvos įmonė Olandijoje esančias prekes parduoda 
Lenkijos įmonei.

Tiekimas nelaikomas įvykusiu Lietuvoje ir toks tiekimas 
nėra Lietuvos PVM objektas.  

Deklaravimas: 

PVM deklaracijos (FR0600 forma) – 20 laukelis. 

Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes 
nares ataskaita (FR0564 forma) nepildoma.
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Prekių tiekimas į ES 

Jei prekių tiekimo vieta – Lietuva, prekių tiekimas – PVM 

objektas Lietuvoje, tai 

į ES tiekiamos prekės gali būti apmokestinamos:

- standartiniu 21 proc. PVM tarifu;

- lengvatiniais 5 ar 9 proc. PVM tarifais; 

- 0 proc. PVM tarifu.

PVM neskaičiuojamas, jei tai PVMĮ IV skyriuje išvardinti 

atvejai.
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Prekių tiekimas į ES 

PVM tarifai

Standartinis 21 proc., lengvatiniai PVM tarifai       

taikomi, kai:

- prekės tiekiamos kitos ES valstybės ne PVM mokėtojui;

- prekės tiekiamos kitos ES valstybės PVM mokėtojui, bet 

neišgabenamos iš Lietuvos arba nėra įrodymų, kad 

prekės išgabentos į kitą ES valstybę.
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Prekių tiekimas į ES 

PVM tarifai

0 proc. PVM tarifas taikomas, kai:

• prekės tiekiamos kitos ES valstybės PVM mokėtojui ir 
išgabenamos į kitą ES valstybę (neatsižvelgiant į tai, kas 
(prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji 
šalis) prekes gabena); 

PVMĮ 49 str. 1 dalis

• naujos transporto priemonės tiekiamos bet kokiam 
asmeniui ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę 
narę (neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar 
bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabena); 
PVMĮ 49 str. 2 dalis
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Prekių tiekimas į ES 

PVM tarifai

0 proc. PVM tarifas taikomas, kai:

akcizais apmokestinamos prekės, tiekiamos 
apmokestinamajam asmeniui arba juridiniam asmeniui, 
kuris nėra apmokestinamasis asmuo, kai šių asmenų kitų 
negu akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas kitoje 
valstybėje narėje pagal Direktyvos 2006/112/EB 3 str. 1 
dalies nuostatas yra ne PVM objektas, ir išgabenamos iš 
šalies teritorijos į kitą valstybę narę (neatsižvelgiant į tai, 
kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu 
trečioji šalis) prekes gabena), kai jos, laikantis Lietuvos 
Respublikos akcizų įstatymo nuostatų, gabenamos su 
akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentu ar su 
supaprastintu akcizais apmokestinamų prekių gabenimo 
dokumentu;

PVMĮ 49 str. 3 dalis
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Prekių tiekimas į ES 

PVM tarifai

0 proc. PVM tarifas taikomas,  kai:

• prekės pervežamos į kitą ES valstybę, kai savininkas 
nesikeičia;

PVMĮ 49 str. 4 dalis

• 0 proc. PVM tarifas netaikomas išgabenamoms į kitą 
valstybę narę prekėms, kurios apmokestinamos taikant 
specialią  schemą, nustatytą  PVM įstatymo XII skyriaus 
trečiajame skirsnyje.

PVMĮ 49 str. 5 dalis



Prekių tiekimas į ES

PVM mokėtojas, pritaikęs 0 proc. PVM tarifą, privalo turėti 

dokumentus:

• įrodančius, kad asmuo, kuriam prekės išgabentos, yra 

kitoje valstybėje narėje registruotas PVM mokėtojas;

• įrodančius prekių išgabenimo iš Lietuvos faktą. 

Jei neturi įrodymų, prekių tiekimas apmokestinamas, 

taikant standartinį arba lengvatinį (jeigu toks nustatytas) 

PVM tarifą.
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Prekių tiekimas į ES 

Įrodymai, pagrindžiantys 0 proc. PVM tarifo taikymą

Įrodymai, kad prekių pirkėjas yra PVM mokėtojas:

• pirkėjo atsiųsta (faksu, klasikiniu ar el. paštu) PVM registracijos 
pažymėjimo kopija;

• pirkėjo atsiųsta ES valstybės mokesčių administratoriaus 
pažyma, patvirtinanti registravimo PVM mokėtoju faktą;

• pirkėjo laiškas, kuriame jis nurodo savo identifikacinius 
duomenis;

• VMI prie FM nustatyta tvarka išduota FR1127 formos pažyma.

PVM mokėtojas turi įsitikinti, kad pirkėjas yra PVM mokėtojas. 
Jei abejoja pirkėjo pateiktais dokumentais, turi imtis priemonių 
pasitikrinti jų tikrumą.



Prekių tiekimas į ES 

ES valstybės PVM mokėtojo kodą galima patikrinti:

• Europos Komisijos interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

• specialiuose langeliuose pakanka nurodyti ES valstybės 

pavadinimą ir verslo partnerio PVM mokėtojo kodą;

• telefonu 1882

• pateikus prašymą / paklausimą e. VMI portalo autorizuotų 

elektroninių paslaugų srityje Mano VMI
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Prekių tiekimas į ES 

• Tiekėjas pats atsakingas už įrodymų surinkimą, jis 
pats sprendžia, kaip ir kokius įrodymus gauti.

• Dokumentų pobūdis priklauso nuo to, kas prekes 
veža ir kokiomis sąlygomis.



Prekių tiekimas į ES 

VMI yra parengusi Būsimų verslo partnerių patikimumo patikrinimo 

rekomendacijas, kuriose išdėstyti patarimai ekonominę veiklą 

vykdantiems asmenims, kaip jie turėtų įsitikinti būsimų verslo partnerių 

patikimumu, kad išvengtų galimų negatyvių pasekmių, susijusių su 

netinkamu mokestinių prievolių (taip pat ir PVM mokėjimo) vykdymu. 

Šių rekomendacijų laikymasis turėtų padėti apsisaugoti nuo 

nesąžiningų verslo partnerių neteisėtos veiklos pasekmių. 

Rekomendacijas galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.> 

Apie VMI > Konsultacinės medžiagos katalogas > Leidiniai > 

Bendrosios informacijos leidiniai
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Prekių tiekimas į ES

Įrodymai, pagrindžiantys prekių išvežimą į kitą valstybę narę

• prekių gabenimo dokumentai;

• užsakymai ar (ir) kita korespondencija;

• vidinė įmonės korespondencija;

• PVM sąskaitos faktūros;

• prekių pakavimo dokumentai;

• draudimo dokumentai;

• prekių pirkimo–pardavimo sutartys;

• pirkėjo apmokėjimo dokumentai;

• pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos;

• kiti dokumentai.
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Prekių tiekimas į ES 

Įrodymai, pagrindžiantys prekių išvežimą į kitą valstybę narę

Kai prekes veža pasamdytas vežėjas:

Prekių gabenimo važtaraštis ar jo kopija, patvirtintas prekių gavėjo ar 
prekių gavėjo transporto kompanijos, perimančios prekes, spaudais ir 
parašais.

Į kitą ES valstybę prekės gabenamos su gabenimo dokumentu:

- CMR (gabenat kelių transportu);

- CIM, SMGS (gabenant geležinkeliu);

- Bill of Lading (gabenant jūrų transportu);

- Air Waybill (gabenant oro transportu).
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Prekių tiekimas į ES 

Įrodymai, pagrindžiantys prekių išvežimą į kitą valstybę narę

Kai prekes veža pasamdytas vežėjas:

Pardavėjas turėtų užsitikrinti ir patikrinti, kad prekių gabenimo 

važtaraštyje būtų užfiksuotos visos prekių gabenimą ir pristatymą 

patvirtinančios aplinkybės.

Kai transporto kompanija perima prekes Lietuvoje,

rekomenduojama turėti pirkėjo patvirtinimą su parašu, kad prekės 

buvo išgabentos iš LT (nurodant transporto priemonės duomenis ir 

(ar) vežėją identifikuojančius duomenis) ir nugabentos į konkrečią 

ES valstybę.

! Šiuos reikalavimus bei pirkėjo patvirtinimo apie prekių gavimą 

pateikimą rekomenduojama iš anksto aptarti su vežėju ir prekių 

pirkėju.
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Prekių tiekimas į ES 

Įrodymai, pagrindžiantys prekių išvežimą į kitą valstybę narę

Kai prekes veža tiekėjas savo transportu:

• PVM sąskaitos faktūros egzempliorius (ar kopija), kuriame būtų 

nurodyti važtaraščio rekvizitai su atitinkama gavėjo žyma su parašu, 

kad prekės gautos.

• Važtaraščio rekvizitai nurodyti Lietuvos Respublikos kelių transporto 

kodekso 29 straipsnyje.
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Prekių tiekimas į ES 

Įrodymai, pagrindžiantys prekių išvežimą į kitą valstybę narę

Kai prekes veža pirkėjas savo transportu:

Pirkėjo atsiųstas patvirtinimas, kad konkrečios prekės buvo

išvežtos iš Lietuvos, nurodant išsivežtų prekių pavadinimą, kiekį,

atsivežimo į kitą ES valstybę datą, transporto priemonės markę,

valstybinį numerį ar pan.  



Prekių tiekimas į ES 

Įrodymai, pagrindžiantys prekių išvežimą į kitą valstybę narę

PVM mokėtojas, norėdamas užsitikrinti reikalingų dokumentų gavimą, 

iš pirkėjo gali paimti PVM dydžio užstatą, kuris grąžinamas po 

dokumentų pateikimo.
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Prekių tiekimas į ES 

Prekių tiekimo įforminimas 

Prekių tiekimo į ES PVM sąskaitoje faktūroje, be kitų 
privalomų rekvizitų, turi būti nurodyta (prekių tiekėjo 
nuožiūra):

• PVMĮ 49 straipsnis arba

• Direktyvos 2006/112/EB 138 straipsnis, arba

• žodžiais įrašoma bet kokia kita nuoroda, pvz., „Tiekiamos 
prekės išgabenamos į kitą ES valstybę“.
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Prekių tiekimas į ES 

VOKIETIJOS 

PIRKĖJAS, PVM 

MOKĖTOJAS

LIETUVOS 

TIEKĖJAS, PVM 

MOKĖTOJAS TIEKIMAS

Taiko 0 proc. PVM tarifą,

PVM sąskaitoje faktūroje nurodo 

Vokietijos PVM mokėtojo kodą, 

nuorodą į PVMĮ 49 str. arba į Direktyvos 

2006/112/EB 138 straipsnį.

Įrodymai apie prekių išgabenimą: CMR, 

patvirtinimas ir pan.

Deklaravimas: FR0600 –18 laukelis 

(apmokestinamoji vertė),

FR0564 – 13 laukelis (apmokestinamoji 

vertė).

Apskaičiuoja „vokišką“ 

įsigijimo PVM
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Prekių tiekimas į ES 

LIETUVOS 

TIEKĖJAS, PVM 

MOKĖTOJAS

LATVIJOS  

PIRKĖJAS, 

NE PVM 

MOKĖTOJAS

TIEKIMAS

Taiko standartinį ar lengvatinį PVM tarifą.

PVM deklaracijoje FR0600 pildomas:

11 laukelis – apmokestinamoji vertė, 

29/30/31 laukelis – pardavimo PVM.

Ataskaita FR0564 nepildoma.
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Prekių tiekimas į ES 

Prekių pervežimas verslo tikslais

PVMĮ 5-1 straipsnis

Savo prekių pervežimas į kitą valstybę narę verslo 
tikslais – prekių tiekimas.

Pervežimui taikomas 0 proc. PVM tarifas, jei:

• asmuo toje valstybėje, į kurią pervežamos prekės, yra 
įsiregistravęs PVM mokėtoju;

• PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas tos kitos ES 
valstybės PVM mokėtojo kodas;

• yra įrodymų apie prekių išgabenimą į kitą ES valstybę;

• deklaruojama ataskaitoje FR0564.

Pervežimai prilyginti tiekimams, kad būtų galima sekti 
prekių judėjimą ES.
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Prekių tiekimas į ES

LT PVM mokėtojas
LT ĮMONĖS FILIALAS

Prekių pervežimas verslo tikslais

Lietuvos įmonė neužsiregistravusi PVM mokėtoja 

Latvijoje.

Taikomas standartinis PVM tarifas (arba lengvatinis, 

jeigu toms prekėms nustatytas). 

PVM deklaracija FR0600 – 11 laukelis –

apmokestinamoji vertė, 

29/30/31 laukelis – pardavimo PVM 

(apskaičiuojamas „lietuviškas“ PVM ).
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Prekių tiekimas į ES 

LT PVM mokėtojas LT ĮMONĖS FILIALAS

Statybinių medžiagų pervežimas

Jeigu dėl statybos darbų vykdymo pervežamos 

statybinės medžiagos, kurios toje valstybėje 

sunaudojamos, toks pervežimas – tiekimas į kitą 

valstybę narę.

Jeigu LT įmonė turi latvišką PVM mokėtojo kodą, 

tiekimas apmokestinamas 0 proc.

PVM deklaracija FR0600 – 18 laukelis

(apmokestinamoji vertė); 

Ataskaitoje FR0564 –13 laukelis (apmokestinamoji 

vertė).
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Prekių tiekimas į ES 

Prekių pervežimas verslo tikslais

• Pervežimas turi būti įformintas PVM sąskaita faktūra, t. y. 
PVM sąskaita faktūra išrašoma sau.

• PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas tam pačiam 
asmeniui priklausantis ir valstybėje, į kurią prekės 
pervežamos, suteiktas PVM mokėtojo kodas.

• Taip pat nurodoma:

• PVMĮ 49 str. 4 dalis arba 

- Direktyvos 2006/112/EB 17 (1) str., arba 

- žodžiais įrašoma, pvz., „Prekių pervežimas verslo tikslais“.
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Prekių tiekimas į ES
Prekių pervežimas verslo tikslais

Turi kitos ES valstybės

PVM mokėtojo kodą:

Apmokestinamoji vertė: 

FR0600 – 18 laukelis;

FR0564 – 13 laukelis.

Turi prekių išgabenimo 
dokumentus

Neturi kitos ES valstybės

PVM mokėtojo kodo:

Apmokestinamoji vertė: 

FR0600 – 11 laukelis;

PVM tarifas: 29, 30 ir 31 laukelis.

Nepildo ataskaitos FR0564
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Prekių tiekimas į ES 

Trikampė prekyba

• Prekyba tarp trijų ES valstybių narių, PVM mokėtojų.

• Apmokestinama PVM galutinio pirkėjo valstybėje.
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Trikampė prekyba 
VOKIETIJOS 

ĮMONĖ, PVM 

mokėtoja (A)

LENKIJOS ĮMONĖ, 

PVM mokėtoja (C)

ĮMONĖ B  ĮSIGIJA PREKIŲ

IŠ ĮMONĖS A  IR IŠ KARTO PARDUODA 

ĮMONEI C: Pagal PVMĮ 12-2 str. 3 d. ne PVM 

objektas. 

PVM deklaracijoje (FR0600 forma) 

deklaruojama: 22 laukelyje  – įsigytų prekių 

vertė, 20 laukelyje  – patiektų prekių 

apmokestinamoji vertė. 

Ataskaitos (FR0564 forma) 14 laukelyje 

deklaruojama patiektų prekių vertė.

sąskaita

prekėsąskaita

LIETUVOS ĮMONĖ –

tarpininkė,

PVM mokėtoja (B)
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Trikampė prekyba

VOKIETIJOS 

ĮMONĖ, PVM 

mokėtoja (B)

LIETUVOS ĮMONĖ –

pardavėja,

PVM mokėtoja (A)

LENKIJOS ĮMONĖ, 

PVM mokėtoja (C)

sąskaita

prekės
sąskaita

LIETUVOS ĮMONĖ A – PARDAVĖJAS

Taiko 0 proc. PVM tarifą,

PVM deklaracijoje deklaruojama 18

laukelyje (apmokestinamoji vertė), 

ataskaitoje FR0564 deklaruojama 13 

laukelyje.
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Trikampė prekyba

VOKIETIJOS 

ĮMONĖ,

PVM mokėtoja (B)

LENKIJOS ĮMONĖ, 

PVM mokėtoja (A)

LIETUVOS ĮMONĖ  –

pirkėja,

PVM mokėtoja (C)

sąskaita

prekėssąskaita

LIETUVOS ĮMONĖ C – PIRKĖJA

PVM deklaracijoje deklaruoja:

25 laukelyje (pirkimo PVM)

32 laukelyje (pardavimo PVM)

35 laukelyje (atskaitomas PVM)
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Prekių tiekimo į ES deklaravimas

Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes 
nares ataskaita FR0564 

Deklaruojama:

Taikant 0 proc. PVM tarifą kitos ES valstybės narės PVM 
mokėtojams patiektos prekės, išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą 
valstybę narę, įskaitant:

- naujų transporto priemonių ir akcizais apmokestinamų prekių 
tiekimą kitų valstybių narių PVM mokėtojams;

- importo PVM neapmokestintų į Lietuvos Respubliką importuotų 
prekių tiekimą kitų valstybių narių PVM mokėtojams PVMĮ 35 
straipsnyje nurodytais atvejais.

Verslo tikslais disponuojamų prekių pervežimas iš šalies teritorijos į 
kitą valstybę narę, kurioje jie įregistruoti PVM mokėtojais, kai prekes 
taip perveža patys PVM mokėtojai ar jų užsakymu kiti asmenys ir 
toks prekių pervežimas pagal PVMĮ 5-1 straipsnio nuostatas 
laikomas prekių tiekimu už atlygį.
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Prekių tiekimo į ES deklaravimas

PVM deklaracija FR0600:

18 laukelis (prekių vertė – 1 000 eurų)

Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes 

nares ataskaita FR0564:

10 laukelis (Eilutės numeris) – 1 

11 laukelis (ES valstybės kodas) – NL 

12 laukelis (ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas) –

999999999B99  

13 laukelis (prekių vertė – 1 000 eurų)

Lietuvos PVM

mokėtojas
Olandijos

PVM mokėtojas

Prekių tiekimas 
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Prekių tiekimo į ES deklaravimas

Ataskaitos pateikimas

• Ataskaita turi būti pateikiama iki kito kalendorinio 
mėnesio 25 dienos.

• Kai PVM mokėtojas išregistruojamas iš PVM mokėtojų, 
(paskutinio) kalendorinio mėnesio ataskaita pateikiama 
per 20 dienų po išregistravimo.

• Kai PVM mokėtojas yra likviduojamas, (paskutinio) 
kalendorinio mėnesio ataskaita pateikiama iki jo 
likvidavimo.
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Prekių tiekimo į ES deklaravimas

Ataskaitos tikslinimas

Gali būti tikslinama tik visa ataskaita.

Patikslintoje ataskaitoje turi būti įrašomi visi (t. y. ne tik 

tikslinamieji) atitinkamos ataskaitos duomenys.
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Apmokestinamiesiems 

asmenims, ne PVM 

mokėtojams, išrašomų / gautų 

PVM sąskaitų faktūrų registrų 

teikimas VMI nenumatytas

Prievolė teikti PVM sąskaitų faktūrų registrus

Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis (i. SAF)

PVM mokėtojai

Lietuvos ir užsienio asmenys, 
registruoti PVM mokėtojais 

Lietuvoje 

(išskyrus MOSS)

PVM mokėtojai

Apmokestinamieji asmenys

(juridiniai, fiziniai ir investiciniai 
fondai, vykdantys ekonominę 

veiklą)

Apmokestinamieji asmenys

(juridiniai, fiziniai ir investiciniai 
fondai, vykdantys PVM 
apmokestinamą ir PVM 

neapmokestinamą ekonominę 
veiklą)

Apmokestinamieji asmenys

(juridiniai asmenys, vykdantys 
valstybės ar savivaldybių veiklą bei 

PVM apmokestinamą ir PVM 
neapmokestinamą ekonominę 

veiklą)

PVM mokėtojai

Neapmokestinamieji asmenys

(pvz., biudžetinės įstaigos, 
vykdančios valstybės veiklą, o 

PVM mokėtojomis įregistruotos tik 
dėl prekių įsigijimo)



• i. SAF duomenis PVM mokėtojai privalo teikti VMI nuo 2016 m. 

spalio 1 d.

Sąskaitų faktūrų duomenų teikimas į i. SAF posistemį:

• i. SAF rinkmenos įkėlimas į  i. SAF posistemį;

• tiesioginis duomenų įvedimas į i. SAF per naudotojo sąsają;

• naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i.SAF duomenų rinkmenai 

pateikti.

• Registrų teikimo terminai – mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki 

kito mėnesio 20 d.
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Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis (i. SAF)



• ! Gautos PVM sąskaitos faktūros registruojamos ir teikiamos VMI su 

to mokestinio laikotarpio, kurį yra gautos, registro duomenimis.

• ! Išrašytos PVM sąskaitos faktūros registruojamos ir teikiamos VMI 

su to mokestinio laikotarpio, kurį yra išrašytos, registro duomenimis.

• Mokėjimo / atsiskaitymo  duomenų (per mokestinį laikotarpį gautų ir  

(arba) įvykdytų mokėjimų duomenys) – teikti neprivaloma.
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Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis (i. SAF)



Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis (i. SAF)

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre registruojamos:

• per mokestinį laikotarpį išrašytos PVM sąskaitos faktūros (įskaitant 

dokumentus, kurie turi PVM sąskaitų faktūrų privalomus rekvizitus ir 

kuriais įformintas prekių tiekimas / paslaugų teikimas);

• pirkėjo ar trečiojo asmens už pardavėją išrašytos PVM sąskaitos 

faktūros; 

• išrašytos kreditinės / debetinės PVM sąskaitos faktūros; 

• privatiems poreikiams sunaudotų prekių (paslaugų) įforminimui 

išrašytos PVM sąskaitos faktūros; 

• ilgalaikio materialaus turto pasigaminimo įforminimui išrašytos PVM 

sąskaitos faktūros;

• prekėms pervežti į kitą valstybę narę verslo tikslais išrašytos PVM 

sąskaitos faktūros;
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Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis (i. SAF)

Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre registruojamos:

• avansinės PVM sąskaitos faktūros;

• Lietuvos Respublikos PVM mokėtojų už tiekiamą žemės ūkio 

produkciją, skirtą perdirbti, žemės ūkio produkcijos perdirbėjų 

(supirkėjų, tarpininkų, kai jų supirkta produkcija yra skirta perdirbti) 

išrašytos PVM sąskaitos faktūros;

• kai jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai 

prekių (paslaugų) pirkėjams išrašo vieną PVM sąskaitą faktūrą, tai 

kiekvienas advokatas tokią PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į savo 

išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą, nurodydamas jam 

tenkančią apmokestinamąją vertę ir PVM sumos dalį, 

pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita faktūra.
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Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre registruojamos:

• per mokestinį laikotarpį iš Lietuvos ir užsienio apmokestinamųjų 

asmenų gautos PVM sąskaitos faktūros;

• už pardavėją pirkėjo išrašytos PVM sąskaitos faktūros; 

• gautos kreditinės / debetinės PVM sąskaitos faktūros; 

• iš kitos ES valstybės narės asmens disponuojamų prekių 

atsigabenimui įformintos PVM sąskaitos faktūros;

• avansinės PVM sąskaitos faktūros;

• pirkėjų, PVM mokėtojų, už ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio 

PVM tarifo schema, tiekiamą žemės ūkio produkciją išrašytas PVM 

sąskaitas faktūras ir savo nuožiūra už teikiamas žemės ūkio 

paslaugas išrašytus laisvos formos apskaitos dokumentus;
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Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre registruojamos:

• žemės ūkio produkcijos perdirbėjų už Lietuvos Respublikoje 

registruotų PVM mokėtojų tiekiamą žemės ūkio produkciją, skirtą 

perdirbti, išrašytos PVM sąskaitos faktūros;

• kai jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantys advokatai 

iš prekių (paslaugų) pardavėjų gauna vieną PVM sąskaitą faktūrą, 

tai kiekvienas advokatas tokią PVM sąskaitą faktūrą įtraukia į 

gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, nurodydamas jam 

tenkančią apmokestinamąją vertę ir PVM sumos dalį, 

pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita faktūra;

• kai notarų biuro notarai, dirbantys notarų biure pagal bendros 

veiklos sutartį, iš prekių (paslaugų) pardavėjų gauna vieną PVM 

sąskaitą faktūrą, tai kiekvienas notaras tokią PVM sąskaitą faktūrą 

įtraukia į savo gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, 

nurodydamas jam tenkančią apmokestinamąją vertę ir PVM sumos 

dalį, pažymėdamas, kad tai viena PVM sąskaita faktūra.
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Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis (i. SAF)

PVM sąskaitų faktūrų registruose neregistruojama:

• finansų įstaigų ir draudimo bendrovių dokumentai, naudojami PVM 

neapmokestinamųjų paslaugų teikimui įforminti (banko išrašai, 

draudimo liudijimai);

• iš užsienio gautos sąskaitos, kai nėra prievolės apskaičiuoti ir 

deklaruoti pardavimo PVM Lietuvoje;

• PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įforminamas prekių ir paslaugų, 

kurie nėra PVM objektai, tiekimas / teikimas (užstatai už pakuotę, 

žyminiai mokesčiai ir pan.).  
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Teisės aktai

• Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

• VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. VA-34 „Dėl 
Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes 
nares ataskaitos formos ir jos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių 
patvirtinimo“

• VMI prie FM viršininko 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. VA-56 „Dėl 
Europos Sąjungos valstybių narių pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų 
identifikacinių duomenų tikrinimo“ 

• Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos viršininko 2016 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. VA-28
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Registracijos į VMI seminarus būdai

Užsiregistruoti arba išsiregistruoti galima:

• elektroniniu būdu VMI Renginių sistemoje

https://www.vmi.lt/renginiai/

• telefonu 1882 arba +370 5 255 3190.

E. seminarų įrašai skelbiami Renginių sistemoje.
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Valstybinė mokesčių inspekcija 

primena

Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių 
klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, 
paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu 
www.vmi.lt.

Greičiausiai informatyvius atsakymus visais 
mokesčių klausimais gausite paskambinę
telefonu 1882 arba +370 5 255 3190.

Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė 
rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 
5 metus. 
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Dėkojame už dėmesį

Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalijamąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama 84


